
დანართი #  2

სახელმწიფო შესყიდვების  წლიური გეგმა № P170003838 (ცვლილება #10)

1. შედგენის თარიღი 22 აპრილი 2019 წელი 2. შემსყიდველი ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი 224 101 317

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება ____ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 4. დაფინანსების წყარო __სახელმწიფო ბიუჯეტი

    5. 2019 წლის სახელმწიფო შესყიდვების   გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა     დაფინანსების წყაროს შესაბამისად  8 487 068 ლარი

N
დანაყოფის 

კოდი
დანაყოფის დასახელება

შესყიდვის 
სავარაუდო 

ღირებულება 
(ლარი)

შესყიდვის 
საშუალება

შესყიდვების 
დაწყების 

სავარაუდო  
ვადა

შესყიდვის 
დასრულების  
სავარაუდო 

ვადა

შენიშვნა  

1 2 3 4 5 6 7 8
 452 სამუშაოთა მთლიანი ან ნაწილობრივი მშენებლობა  მ.შ. 8 353 844     

  
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების, ფასადების, 

სადარბაზოების და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
1 672 664

 ელექტრონული 
ტენდერი 

I- კვარტალი IV-  კვარტალი

 საქართველოს მთავრობის 31.12.2018 წლის  
N2577 განკარგულებებით. საქართველოს 

მთავრობის 2019 წლის 25 თებერვლის  N331 
განკარგულებებით ,,საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის 
შესახებ"   

  
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელების წინუბანისა და 

გურკელის საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
უზრუნველყოფა

852 138
 ელექტრონული 

ტენდერი 
I- კვარტალი IV-  კვარტალი

 საქართველოს მთავრობის 31.12.2018 წლის  
N2577 განკარგულებებით. ,,საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ"   

  
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტყემლანის საავტომობილო 

გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა
463 742

 ელექტრონული 
ტენდერი 

I- კვარტალი IV-  კვარტალი

 საქართველოს მთავრობის 31.12.2018 წლის  
N2577 განკარგულებებით. ,,საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ"   

  
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაოხრების საავტომობილო 

გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა
231 820

 ელექტრონული 
ტენდერი 

I- კვარტალი IV-  კვარტალი

 საქართველოს მთავრობის 31.12.2018 წლის  
N2577 განკარგულებებით. ,,საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ"   

  
ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო სხვილისის 

საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
უზრუნველყოფა

85 068
 ელექტრონული 

ტენდერი 
I- კვარტალი IV-  კვარტალი

 საქართველოს მთავრობის 31.12.2018 წლის  
N2577 განკარგულებებით. ,,საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ"   



  

ახალციხის მუნიციპალიტეტის, მაჭიხეთის წმ.მარიამის 
ეკლესიისაკენ მიმავალი გზის გადაკვეთიდან სოფელ ხეოთის 

სკოლამდე საავტომობილო გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო 
სამუშაოების უზრუნველყოფა

546 832
 ელექტრონული 

ტენდერი 
I- კვარტალი IV-  კვარტალი

 საქართველოს მთავრობის 12.02.2019 წლის  
N214 განკარგულებებით. ,,საქართველოს 

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების 
ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის 

გამოყოფის შესახებ"   

  
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და 

მიმდებარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა
361 679

 ელექტრონული 
ტენდერი 

I- კვარტალი IV-  კვარტალი

 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 
თებერვლის  N315 განკარგულებებით. 

,,საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის 
შესახებ" 

  
სოფლების ანდრიაწმინდა-ანის საავტომობილო გზის 

რეაბილიტაცია
474 202

 ელექტრონული 
ტენდერი 

I- კვარტალი IV-  კვარტალი

 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 19 
თებერვლის  N315 განკარგულებებით. 

,,საქართველოს რეგიონებში 
განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 

მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის 
შესახებ" 

  საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია 737 200
 ელექტრონული 

ტენდერი 
I- კვარტალი IV-  კვარტალი

 2019 წლის 8 თებერვლის N207 განკარგულების 
შესახებ 

  
   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 
განხორციელებული პროექტების ღირებულება

212 000
 ელექტრონული 

ტენდერი 
I- კვარტალი IV-  კვარტალი

 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 08 
თებერვლის  N208 განკარგულებებით. ,,სოფლის 

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 
მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის 

შესახებ"   

  
   სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 
განხორციელებული პროექტების ღირებულება

400 000
გამარტივებული 

შესყიდვა
II- კვარტალი IV-  კვარტალი

 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის  30 
იანვრის #112, 08 თებერვლის N208 და 27 

თებერვლის #441  განკარგულებებით. ,,სოფლის 
მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის 
შესახებ"   

  
2017-2018 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულებების 

ვალდებულების შესაბამისად
2 316 499

 ელექტრონული 
ტენდერი 

I- კვარტალი IV-  კვარტალი  

 
601 საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები 108 691

   
 

  
 ახალციხის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში, სკოლის 

მოსწავლეების სატრანსპორტო მომსახურების შესყიდვა
108 691

გამარტივებული 
შესყიდვა

I- კვარტალი IV-  კვარტალი  SMP190000435 და SMP190001442  

 
712 ,,არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები“ 1 733     

  
2015 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების ვალდებულების 

შესაბამისად
1 733

 ელექტრონული 
ტენდერი 

I- კვარტალი IV-  კვარტალი  



 
713 საინჟინრო მომსახურებები 22 800     

  
ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა
22 800

გამარტივებული 
შესყიდვა

II- კვარტალი IV-  კვარტალი

 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის28 მარტის  
N675 განკარგულება ,,სახელმწიფო შესყიდვიდ 

გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით 
განხორციელების თაობაზე" 

  ჯამი 8 487 068     

ზაზა მელიქიძე

მუნიციპალიტეტის მერი

ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია


